ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o., Havlíčkova 3675, Chomutov
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o změnách ve školním stravování pro školní rok 2018/2019.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu strávníků (již přes 450 obědů a přes 200 svačin do MŠ) a vzhledem
k náročnosti narůstající agendy, potřebujeme sjednotit platby za stravu, přihlašování, odhlašování…
Preferujeme bezhotovostní platbu
 trvalé měsíční příkazy splatné do 20. dne v měsíci
 půjde vždy o zálohu předem - na další měsíc
 do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu stravovaného
 pokud platíte pro více dětí najednou, uveďte je také
 variabilní symboly (evidenční čísla) Vašich dětí zjistíte na účtence nebo u vedoucí jídelny
Platba v hotovosti bude možná pouze ve výjimečných případech (a vždy dopředu, nejpozději den předem
do 14,00 hodin). Například jen v těchto případech:
 nákup čipu (lze platit pouze hotově)
 noví strávníci jen 1. měsíc
 nepravidelně se stravující - po dohodě s vedoucí jídelny
Zavádíme oběd č. 2 (netýká se MŠ):
 od září 2018 budeme postupně zavádět vaření dvou druhů obědů
 strávníci platící měsíčním trvalým bankovním převodem do 20. dne v měsíci budou mít přihlášené
obědy č. 1 na další měsíc
 pokud budete chtít oběd č. 2, musíte si sami jídlo objednat – změnit přes internet na stránkách
www.strava.cz - a to 3 pracovní dny předem do 14,00 hodin
Ostatní strávníci – platící nepravidelně:
 nebudou mít přihlášený oběd č. 1 ani oběd č. 2, i když budou mít na kontě peníze (přeplatky,
vložené peníze)
 pokud chtějí obědvat, musí si obědy č. 1 nebo č. 2 přihlašovat sami na internetových stránkách
www.strava.cz
Upozorňujeme, že nepřihlášený oběd (čip signalizuje – 0) - nebude vydán.
Vedoucí jídelny automaticky odhlašuje pouze ředitelská volna a prázdniny. Ostatní odhlášky, například
výlety, exkurze, ŠVP, nemoc - odhlašují rodiče. Při neodhlášení Vám budou obědy naúčtovány v plné výši.
Pouze první den nemoci si můžete oběd vyzvednout.
Navýšení ceny oběda- od ledna2019 dojde k navýšení ceny oběda o 3,- Kč – platí pro MŠ a ZŠ.
 Nezapomeňte si navýšit zálohu na stravu o 60,- Kč měsíčně výše. (MŠ – 760,- Kč, žáci 7 – 10 let –
500,- Kč, žáci 11 – 14 let – 540,- Kč, nad 15 let – 580,- Kč)
Bližší informace u vedoucí jídelny.
Email: jídelnaduhovacesta@seznam.cz
Mobil: 774 252 299
Kancelář ŠJ: pondělí – pátek 7,00 – 8,00 hodin a 13,00 – 14,00 hodin

